SILLAMAE LINNAVALITSUS
KORRALDUS
Sillameie

21. aprill2016.

Avaliku iit.itus e,,Teatej

o

a

nr 214-k

ok s 20 16,, pidamise

kooskdlastamine

,,Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse" $ 30 l6ike 1 punkti 2, Sillamiie
Linnavolikogu
29' mai 2014' a miiiiruse nr 14 ,,Sillamae linna haldusterritooriumil
tirituste korraldamise ja
pidamise n6uded" $ 10 l6ike 2 ja 11 alusel ning
ltibi vaadanud Mittetulundusiihingu
$
SILLAMAE KOOLISPORDI LIIT.lutraiuse liikme AmJ
Kaseniidu lg. aprilli 2016.a avaliku
iirituse teate (sisse tulnud 18.04.2016. a nr g-21985)ja
tagamaks teates niiidatud iirituse
pidamine vastavalt siitestatud nduetele,

linnavalitsus annab k o r r a I d u s e:

1.

avaliku iirituse,,Teatejooks20t6,,

pidamine jiirgmistel tingimustel:
f?"r5?]::,ada
r.l. urttuse nimetus: Teatejooks 2016.
1'2' tirituse eesmdrk: tpoidi- ja heategevuseriritus, mis aitab toetada
haiguse kibi liikumisv6ime kaotanud laste ravi.

6nnetuse vdi

1'3' tirituse sisu: teatejooks toob iga maikuu esimesel neljapiieval kokku
tuhanded
lapsed ja noored tile kogu Eesti. See on rihelt pooli
voimalus tunda
|1
l'5'

r6dmu
liikumisest ning teiselt poolt anda oma panus liikumisv6ime
kaotanud laste raviks.
urituse ajakava: s. mai 2016.a kell 14.50 kuni kella 16.15.

Urituse pidamise koht: Sillamiie linn, Viru puiestee (vastavalt
kiiesoleva

korralduse lisale).

1.6. Uritusest osavdtjate eeldatav arv: 400 inimest.
1'7' tirituse alguse ja eeldatava l6pu kuupiiev ja kellaaeg kogunemine
Sillamiie
Gtimnaasiumi juures aadressil Viru psi 26, Sillamiie
linnas 5. mail 2016. a

\ell 14.50, spordiiirituse ldpu kellaaeg 1e lS.'
1'8' Urituse korraldaja: MittetulundJstihing sILLAMAE KooLISpoRDI
(registrikood:802748O0,telefon5-66777O4:e-post:@). LIIT
1.9. urituse korrapidaja: Margarita BeZko, terefon 5667 7704.
l'10' ii^ritustl kasutatavad heli- v6i valgustusseadmed: heliv6i
Kasutata.

valgusseadmeid ei

1.11. Kaubandustegevus: ei toimu.

2. Liikluskorraldus : liikumisskeem vastavalt korralduse
lisale.
1'13' Avalik kord: konaldajal tagada flritusel
,,Korrakaitseseaduse,, nouete taitmine.
Helitehnika kasutamisel pidada kinni kehtivatest mtiranormidest
ning mitte
hriirida timberkaudseid elanikke.
1'14' Heakord: korraldalal tagad,a tiritusel heakorra
eeskirja nouete taitmine. Keelatud
on reostada, rikkuda, hiivitada v6i timber paigutada
avalikus kasutuses olevat asja
voi kasutada seda muul kui etteniihtud otsiarb"el, sealhulgas
panna jtititmeid mujale
1.1

kui

seltreks etteniihtud kohta. Pinnast ja haljastust iirituse
ettevalmistamisel ja
Itibiviimisei mitte kahjustada. Kahjustatud pinnas ja haljastus taastada.
Korraldaja
kohustub hoidma territooriumi puhta, koiistama terriiooriumi
ning paigaldama
iirituse toimumise ajaks territooriumile olmejaatmete kogumiseks konteineri(d)
ning korraldama olmej ii[tmete iiraveo.
2.

Linnakantseleil saata kdesolev korraldus teadmiseks Politsei- ja piirivalveameti
Ida
Prefektuurile (Rahu tn 38, 41532 J6hvi), Ida-Eesti Piiiistekeskur"t.
tn
3g,
41532
lRuhu
Jdhvi),

AS-le Karell Kiirabi (Kajaka tn g, 40231 Sillamrie),

-') -

linnavalitsuse

linnamajanduse osakonnale ning taitmiseks Mittetulundustihingule
SILLAMAE
KOOLISPoRDI LIIT (Kesk tn 30, 40232, Sillamiie), sarnuti
avalikustada avaliku iirituse
teates mdrgitud teave enne tirituse algust Sillamiie linna
veebilehel.
Kiiesoleva korralduse peale voib esitada Sillam2ie Linnavalitsusele
(Kesk 27, Sillamiie
40231) vaide ,,Haldusmenetluse seaduses" sdtestatud
korras 30 piieva jooksul arvates
korraldusest teadasaamise ptievast v6i piievast, millal oleks pidanud
korraldusest teada
saama v6i esitada kaebuse Tartu Halduskohtule (J6hvi
kohtumaja, Kooli 2a, Jdhvi
41532),,Halduskohtumenetluse seadustikus" sdtestatud
korras 30 piieva jooksul aryates

korralduse teatavakstegemises.

*uwu{7

T6nis Kalberg

linnapea (,

Andrei Ionov
linnasekretiir

Lisa
Sillamiie Linnavalitsuse
21. aprilli2016. a korraldusele nr 214_k

Avaliku tirituse,,Teatejook s 2016,0
liikumiskeem
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Andrei Ionov
linnasekretiir

